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أجب عن األسئمة التالية:
السؤال األول :بين/ي نصيب كل وارث
 .1توفي عن أخت شقيقة وابني عم شقيق وعشرة أبناء عم ألب  ،وتركة قدرت  20ألف دينار .
 .2ترك  :بنتا  ،وثالث بنات ابن ،وابن ابن االبن ،وزوجة ،وأب.

 .3توفي رجل أعزب لديو منزل مسجل باسمو وباسم والدتو فقط ولو أخ شقيق عمى قيد الحياة  ،واثنان من األخوة وثالث أخوات من
األب  ،فما نصيب كال منيم في المنزل ؟
السؤال الثاني:
 .1مات عن :زوجة  ،وبنتين  ،وابن رضاعي  ،وأم .
 .2مات عن :أم3 ،بنات ،ابن ،زوجتين ،بنت ابن (مات أبوىا في حياة جدىا).
مقدار التركة 1680 :ىكتا ار
السؤال الثالث :اختر اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مما يمي:
 -1الوارث الذي يستحق ربع التركة مع وجود الفرع الوارث المذكر ىو:
أ .االم

ب .البنت

د .الزوجة

جـ .الزوج

 -2الوارث الذي يستحق سدس التركو بشروط ىو:
أ.االب

ب .بنت االبن

جـ .االخت الب

 -3يرث االب مع وجود الفرع الوارث المذكر:
أ + 6/1 .الباقي

ب 6/1 .فقط

جـ3/1 .

د .جميع ما ذكر
د .كل الباقي

 -4اذا ماتت عن زوجتين ،بنت ابن ،اخت شقيقة ،فإن ميراث االخت الشقيقة ىو:
أ 2/1 .كونيا واحدة و ال معصب ليا

جـ 3/2 .مع بنت االبن بالتساوي

ب 6/1 .تكممة الثمثين مع بنت االبن
د .الباقي تعصيبا مع بنت االبن

 -5يشترط الستحقاق االرث ما يمي:
أ .القرابة

ب .عقد الزواج الصحيح

جـ  .تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيقة او حكما

د .كل ما ذكر صحيح

 -6توفيت عن زوج  ،أب ،أخت شقيقة ،بنت االبن ،فان ميراث األب واألخت الشقيقة عمى التوالي:
أ .األب يرث الباقي تعصيبا ،واألخت الشقيقة ترث السدس تكممة الثمثين.

ب .األب يرث السدس ،واألخت الشقيقة ترث الباقي عصبة مع الغير – بنت االبن –
جـ .األب يرث السدس ،واألخت الشقيقة النصف

د .األب يرث الباقي تعصيبا واألخت الشقيقة محجوبة ال ترث

 -7يشترط حتى تكون الزوجية سببا لمميراث بين الزوجين:
أ .عقد زواج صحيح قائم بينيما

ب .الدخول بالزوجة أو الخموة بيا

جـ .قيام الحياة الزوجية بينيما في منزل واحد

د .كل ما ذكر
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 -8داللة قولو تعالى ":و أولوا األرحام بعضيم أولى ببعض في كتاب هللا" ىي:
أ .إثبات حق ذوي األرحام في الميراث

ب .نسخ اإلرث بالمواالة و المعاقدة

جـ .إثبات حق المعتق وعتيقة في اإلرث

د .ال شيء مما ذكر

 -9الرق اصطالحاً ىو :

 -1عجز حكمي باالنسان سببو االيمان
 -2عجز حكي باالنسان سببو الحرية

 -3عجز حكمي باالنسان سببو الكفر
 -10من أصحاب الفروض المعينين في سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 -1الجدة

 -2بنت االبن
 -3الزوجة
 - -11الفرض السابع ىو
 -1الثمن

 -2الثمثان
 -3ثمث الباقي
 -12يورث االخوه الم سواء كان ذك اًر ام انثى عند وجود الفرع الوارث مطمقا وعدم وجود االصل الوارث المذكر
 -1السدس لمواحد منيم
 -2الثمث لمواحد منيم

 -3النصف لمواحد منيم
 -13ىو كل ذكر ذي نسب ليس بينو وبين الميت انثى ( أي جميع الذكور عدا الزوج واالخ الم )
 -1العصبة بغيره

 -2العصبة بنفسو
 -3جميع ما ذكر
 -14ىي كل انثى احتاجت في عصوبتيا الى انثى
 -1العصبة السببيو

 -2العصبة الى غيره
 -3العصبة مع غيره
 - -15ىو زيادة مجموع السيام عن اصل المسالة
 -1العول اصطالحاً

 -2الحجب اصطالحاً
 -3المسالة اصطالحاً

اَتهت األسئهة
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مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

3

اسى انًحبضر:د .خبنذ خطبة
رقى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـة:كهية انقبَىٌ
انقسى  /انتخصص:ـــــــــــــــــــــــــ
استخذاو انًعبجى أو انقىاييس (ال)

